
  1. CZERWONY   +12V (+)
  2. CZARNY - MASA ZASILANIA (-)
  3. ¯Ó£TY - KONTAKTRON LUB PRZYCISK
  4. BR¥ZOWY - PRZEKAZNIK (NC)
  5. NIEBIESKI - PRZEKAZNIK (NO)
  6. BIA£Y - PRZEKAZNIK (COM)
  7. FIOLETOWY - TxD
  8. ZIELONY - RxD

  PROX 402OPIS WYPROWADZEÑ

UWAGA !!!

Magistrala
komunikacyjna

(opis po³¹czeñ na
drugiej stronie)

Wejœcie u³atwiaj¹ce obs³ugê czytnika
z programu MASTER

z wykorzystaniem laptopa
(konieczne zastosowanie
dodatkowego przewodu)
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     SCHEMAT MONTA¯OWY
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Maksymalne obci¹¿enie styków przekaŸnika  wynosi 1A

D³ugoœæ przewodu od czytnika do komputera 

PC

          Rygiel
      elektryczny

          Zwora
elektromagnetyczna

Czerwony

Czarny

¯ó³ty¯ó³ty¯ó³ty
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Br¹zowy

Niebieski

Kontaktron

np. 1N4004

ZASILACZ
12V DC

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT I

Czytnik z zainstalowanym dodatkowym przyciskiem
wyzwalaj¹cym przekaŸnik, bez czujnika drzwi (kontaktronu)

WARIANT II

Czytnik z zainstalowanym czujnikiem drzwi (kontaktronem),
bez dodatkowego przycisku

Sposób konfiguracji wejœcia kontaktronowego (przewód ¿ó³ty)
opisany jest w instrukcji obs³ugi czytnika (Funkcja 2)

np. 1N4004

Dodatkowy przycisk

Wszystkie styki przekaŸnika s¹ wolne (bezpotencja³owe)

nie powinna byæ d³u¿sza ni¿ 15m

Czarny



Komputer PC
z zainstalowanym
oprogramowaniem
DOORS 2000 V2
lub MASTER

(w konfiguracji programu nale¿y wybraæ
typ czytnika jako SYSTEM 2)

         SCHEMAT PO£¥CZEÑ
 MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ

PROX 402

Fioletowy - TxD

Zielony - RxD

Bia³y - RxD2

Czarny - masaCzarny - masaCzarny - masa
1

2

3

4

5

6

7

8
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Wersja z jednym czytnikiem
(w konfiguracji programu DOORS nale¿y wybraæ
typ czytnika jako SYSTEM 1)

Czytnik 
wejœcie/wyjœcie

KOLOR KABLA    PIN
FIOLETOWY          2
ZIELONY                3
CZARNY                 5

OPIS PO£¥CZEÑ

- Zdalne sterowanie zamiast dodatkowego przycisku 
   (np. RF 02 - sterowanie drog¹ radiow¹) 

- Zalecamy zastosowaæ rygiel z dodatkow¹ zapadk¹
   umo¿liwiaj¹c¹ odblokowanie rygla na sta³e

MO¯LIWOŒCI ROZBUDOWY

UWAGA !!!

Pod³¹czenie dwóch czytników do magistrali RS
wymaga u¿ycia urz¹dzeñ w wersji  
z odpowiednio przygotowan¹ wi¹zk¹ przewodów
(czytniki dostêpne na zamówienie)

- Pod³¹czenie kontaktronu lub dodatkowego przycisku

    nie jest konieczne  (przewody pozostawiæ wolne)

- Oferowane urz¹dzenia wyposa¿one s¹ w 1 metrow¹

    wi¹zkê przewodów po³¹czeniowych
    Na ¿yczenie, urz¹dzenia mog¹ byæ wyposa¿one
    w wi¹zkê przewodów o d³ugoœci do 3 metrów

    
  


